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Альонi МЕЛЬНИК

Шановна панi Альоно!
.Щепартамент транспортноi iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ
мiськоi рали (КиiЪськоi Micbкoi державноi адмiнiстрацii) розглянув Ваш запит на
отриманtш гryблiчноi iнформачii вiд29.0'7.202l щодо протrDкностi велосипедноi

iнфраструкryри в м. Кисвi.
Повiдомлясмо, що станом на 04.08.2021 року облаштовано 1З2,1 кiлометра
велосипедноi iнфраструкryри: велосипедних дорiжок, велосипедних смуг, велопiшохiдних дорiжок, рекомендованих велосипедних коридорiв; з нп< у 2020 poui
влаштовано 25,6 км. За районами м. Киева протяжнiсть розподiлена наступним
чином:
,Щеснянський район - 29,'l км;
,Щнiпровський район - 21,0 км;
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flарницькийрайон

16,9;

оболонський район - 6,9 км;
Подiльський район - 3,4 км;
Печерський район - 6,8 км;
ГолосiiЪський район - 10,5 км;
Шевченкiвський район - 8,5 км;
Святошинський район- 16,0 км;
Солом'янський район 12,4 км.

У

поточному роцi наразi реалiзовано 3,8 км та продовжуються роботи з
поточних i капiтыIьних peMoHTiB вулиць, а також змiн органiзачii дорожнього
руху з улаштуван}utм велосипедноi iнфраструкгури на вулицях загilльною
протяжнiстю 20,7 км.
Велосипедна iнфраструктура ыIаштовусться шляхом капiта.пьних peMoHTiB
та реконстукцiй вулично-дорожньоi мережi за рахунок коштiв мiського
бюлжеry в paмK:tx реалiзачii Програми економiчного та соцiмьного розвитку
м. Кисва на 202|-202З роки, затвердженоi рiшенrrям Киiвськоi MicbKoi рали вiд
соцiального розвитку
24.12.2020 Np 2312З <Про Програму економiчного
м. Киева на 202|-202З роки)), а також пIляхом змiн органiзацii дорожнього p)D(y
у рамках поточного утримання об'сктiв вулично-дорожньоi мережi,
KpiM того, з 2017 року, як експеримент, дозволено рух велосипедистiв
смугами р}ху маршр}тних транспортних засобiв на бульв. Перова, просп.
Визволителiв, вул. Будiвельникiв, просп. Миру, бульв. Дружби народiв та
бульв. Тараса Шевченка (20,6 км). Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiл
1 1 .l l .2020 ]Ф l l05 <<Про внесення змiн до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд l0 жовтня 2001 р. Ns 1З06) дозволено р}х велосипедистiв сшrлами рцу
маршр},тних транспортних засобiв у попутному напрямку. Станом на 04.08.2021
року в м. Киевi влаштованi смуги р}ху маршр}тних транспортних засобiв на 32
вулицях.
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З повагою

Заступник директора

ТимоФiй НалорIfl{й, ]66 63 бЕ
Анва Голосiвсьха. 366 63 24
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